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1 UVOD 

 
V letnem poročilu sta predstavljeni delo in življenje na šoli, ki sta se odražali v uresničitvi številnih nalog in 
dejavnosti, načrtovanih v letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2013/2014. Te naloge in dejavnosti so v 
skupnem sodelovanju kvalitetno, vestno in odgovorno realizirali učitelji, dijaki, starši in ustanove, s katerimi je šola 
aktivno sodelovala. 
 
Pouk smo pričeli 2. septembra 2013, in ga zaključili 24. junija 2014. Letna spričevala s priznanji, pohvalami in 
nagradami najboljšim dijakom 1., 2. in 3. letnika smo podelili 24. junija 2014, dijaki 4. letnika pa so zaključili pouk 
23. maja 2014 in 26. maja 2014 slovesno podelili letna spričevala, nagrade, priznanja in pohvale. 
 
Poglavitna dejavnost in odgovornost sta bili namenjeni: 

 dobri organizaciji dela in uspešnemu napredovanju dijakov, 

 kvalitetni izvedbi pouka, praktičnega izobraževanja, izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, 

 dobri pripravi dijakov na maturo in poklicno maturo, 

 ustvarjanju dobre učne klime, 

 opremljanju šole s sodobno  informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

 organizaciji selitve na lokacijo Kardeljeva ploščad 28 a, 

 stalnemu strokovnemu izobraževanju ter izpopolnjevanju učiteljev in sodelavcev, 

 spodbujanju dejavnosti dijakov na kulturnem, športnem, raziskovalnem, socialnem področju in 
drugje, 

 dobremu sodelovanju s starši, MŠŠ, zavodi in drugimi ustanovami. 
 
Ves čas je bilo čutiti delovni utrip in dobro vzdušje. Organiziranih je bilo veliko dejavnosti, s katerimi smo 
promovirali posamezne programe in šolo kot celoto. Izobraževalno delo sta v veliki meri zaznamovali splošna in 
poklicna matura. 
 
Posebnosti v šolskem letu 2013/2014: 

 sodelovanje v projektu Posodabljanje gimnazije (tako v splošni gimnaziji kot v umetniški gimnaziji), 

 sodelovanje v projektu Samoevalvacija v šoli, 

 tekmovanja v znanju,  

 sodelovanje v mreži ASPnet šol in izvajanje posameznih projektov UNESCO šole – projekt Dediščina v 
rokah mladih – Mladi posvojijo spomenik, 

 sodelovanje z vrtci v okviru modula Šport za otroke, 

 številne javne prireditve, v katerih sodelujejo dijaki vseh treh programov, 

 projekt Terapevtski pes v šoli, 

 projekt Ustvarjalna učilnica, 

 projekt »verižni eksperiment«, 

 pridobitev novih prostorov na Kardeljevi ploščadi 28 a. 
 
 
2 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMIH 
 
V šolskem letu 2013/2014 smo izvajali za mladino tri samostojne programe: 
 

 program predšolska vzgoja 

 program gimnazija 

 program umetniška gimnazija – plesna smer, modul sodobni ples 

 program umetniška gimnazija – dramsko-gledališka smer  
 

Že dvanajstič smo vpisali oddelek poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja, v katerega je bilo vpisanih 34 
dijakov (stanje 1. 10. 2013). 
 
V šolskem letu (stanje 15. 9. 2013) je bilo 124 dijakov in 626 dijakinj v 28 oddelkih. Skupaj je bilo 750 dijakov in 

dijakinj. Pouk je potekal v eni izmeni in pol do 24. februarja 2014 (vsak oddelek je imel pouk enkrat popoldne. 
Popoldanski pouk se je zaključil ob 18.50, ob petkih pa že ob 14.35), od 24. 2. 2014 v eni izmeni na dveh 
lokacijah (Kardeljeva ploščad 16 in 28 a). Pouk je potekal od 7.30 do 14.40. 
V programu poklicnega tečaja je bilo 34 dijakov (stanje 1. 10. 2013).  
 
Skupaj je bilo 29 oddelkov in 784 dijakov – oktober 2013. 
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Struktura števila dijakov po programih: 
 

PROGRAM 
stanje 

 15. 9. 2013 

Vpisani po 
15. 9. 
2013 

Izpisani pred 
koncem pouka 
do 24. 6. 2014 

Število dijakov ob 
koncu šolskega leta 

31. 8. 2014 

Predšolska vzgoja (4701100010) 366 0 3 363 

Gimnazija (5001040010) 229 3 8 224 

Umetniška gimnazija – Dramsko-gledališka smer 
(5201070070) 

97 1 2 96 

Umetniška gimnazija – Plesna smer, modul B  – sodobni ples 
(5201070050) 

58 1 2 57 

Skupaj 750 5 15 740 

 
 
 
 

 
 
 

stanje  
1. 10. 2013 

/ 
Izpisani pred 

koncem pouka 
do 23. 5. 2014 

Število dijakov ob 
koncu šolskega leta 

31. 8. 2014 

Predšolska vzgoja (PT) (4701110019) 34 / 7 27 

Skupaj 784 5 22 767 
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Programi (predšolska vzgoja, splošna in umetniška gimnazija) se dobro dopolnjujejo in omogočajo celosten 

razvoj ter z upoštevanjem različnih predmetnih področij in umetniškimi vsebinami razvijajo različne človeške 
potenciale, zato je v programih velik poudarek na splošni izobrazbi, umetniških vsebinah, športu oziroma plesu, 
kar vnaša v urnik potrebno razbremenitev, kulturo duha,  boljše učne rezultate in malo vzgojnih problemov. 
 
 
3 UČITELJSKI ZBOR 

 
Učiteljski zbor je v šolskem letu 2013/14 sestavljalo: 
5 učiteljev, ki so dopolnjevali 
6 učiteljev, ki so začasno nadomeščali osebe na daljši bolniški oz. porodniški 
ostali tehnično-administrativni 7 (2 čistilki sta se med letom upokojili) 
 4 učitelji/strokovni delavci so bili na porodniškem dopustu – redno zaposleni 
1 učitelj na daljši bolniški odsotnosti (celo leto) – redno zaposlen 
1 volonter 
72 strokovnih delavcev (redno zaposleni). 
 
 
4 SPLOŠNI UČNI USPEH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 
PREGLED PO PROGRAMIH, LETNIKIH IN ODDELKIH: 
 
4.1 Predšolska vzgoja 

 

ODD. ŠT. DIJ. POZ. % ODL PD DB ZD NZD in 
NEOC 

1. a 30 30 100 5 14 11 0 0 

1. b 30 30 100 8 11 11 0 0 

1. c 29 27 93 7 8 11 1 2 

SKUPAJ 89 87 98 20 33 33 1 2 

2. a 29 29 100 4 12 13 0 0 

2. b 29 29 100 6 17 6 0 0 

2. c 30 30 100 6 18 6 0 0 

SKUPAJ 88 88 100 16 47 25 0 0 

3. a 31 31 100 5 21 5 0 0 

3. b 30 30 100 6 17 7 0 0 

3. c 31 31 100 16 12 3 0 0 

SKUPAJ 92 92 100 27 50 15 0 0 

4. a 31 31 100 11 17 2 1 0 

4. b 32 32 100 4 12 15 1 0 

4. c 31 30 97 4 18 8 0 1 

SKUPAJ 94 93 99 19 47 25 2 1 

SKUPAJ 
PV 

363 360 99 82 177 98 3 3 

5. PT 27 24 89 6 12 3 3 3 

SKUPAJ 
PV 

390 384 98 88 189 101 6 6 
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4.2 Gimnazija  
 

ODD. ŠT. DIJ. POZ. % ODL PD DB ZD NZD in 
NEOC 

1. e 29 22 81 1 5 11 5 7 

1. f 24 18 75 0 5 11 2 6 

SKUPAJ 53 40 74 1 10 22 7 13 

2. e 25 24 96 3 5 12 4 1 

2. f 25 24 96 3 3 12 6 1 

SKUPAJ 50 48 96 6 8 24 10 2 

3. e 30 29 97 5 7 12 5 1 

3. f 27 26 96 0 7 17 2 1 

SKUPAJ 57 55 96 5 14 29 7 2 

4. e 20 19 95 1 3 10 5 1 

4. f 22 22 100 1 7 9 5 0 

4. g 22 20 91 1 8 8 3 2 

SKUPAJ 64 61 95 3 18 27 13 3 

SKUPAJ 
GIM. 

224 204 91 15 50 102 37 20 

 
 
4.3 Umetniška gimnazija 

 

Plesna smer, modul B  – sodobni ples 

ODD. ŠT. DIJ. POZ. % ODL PD DB ZD NZD in 
NEOC 

1. h 15 13 87 2 6 5 0 2 

2. h 15 14 93 1 2 10 1 1 

3. h 16 13 81 2 6 3 2 3 

4. h 11 10 91 3 5 2 0 1 

SKUPAJ 57 50 88 8 19 20 3 7 

           

Dramsko-gledališka smer 

ODD. ŠT. DIJ. POZ. % ODL PD DB ZD NZ in 
NEOC 

1. g 31 29 94 4 15 10 0 2 

2. g 27 26 96 2 9 14 1 1 

3. g 24 22 92 4 13 5 0 2 

4. h 14 14 100 3 7 4 0 0 

SKUPAJ 96 91 95 13 44 33 1 5 

Skupaj UM. GIMN. 

  ŠT. DIJ. POZ. % ODL PD DB ZD NZ in 
NEOC 

SKUPAJ UM 
GIM. 

153 141 92 21 63 53 4 12 
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4.4 Skupni pregled po programih  
 

 
 
4.5 Uspešnost ob koncu šolskega leta  
 

V vseh treh programih je uspešnost ob koncu šolskega leta 95 %. 
 

ŠT. DIJ. POZ. % 5 4 3 2 
NZD in 
NEOC 

767 729 95 124 302 256 47 38 

 
Dijaki so v povprečju dosegli dober učni uspeh . 
  
Število dijakov s popravnimi, dopolnilnimi in diferencialnimi izpiti v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku: 

• Spomladanski izpitni rok : 84 prijavljenih dijakov, število izpitov 129 (29 
predmetov), 38 dijakov je uspešno opravilo izpite, 10 dijakov ni pristopilo. 
Uspešnost: 45 %. 

• Jesenski izpitni rok:  44 prijavljenih dijakov, število izpitov 84 (29 
predmetov), 23 dijakov je uspešno opravilo izpite, 3 dijaki niso pristopili. 
Uspešnost: 52,2 %. 
 

• Izboljševanje ocene 4. letnik in PT (28. 5. 2014): 6 prijavljenih dijakov, 6 
predmetov (mat – 2, PPP, PSIH, SOC, VSP), 2 dijaka sta izboljšala: 4. c (mat) 
in 4. h (psih). 
Uspešnost  33,3 %. 

 

5 PREGLED REALIZACIJE PROGRAMA PO ODDELKIH IN PROGRAMIH 
 

 
Realizacija ur programa in  pedagoških obveznosti po učiteljih je v obeh primerih 
101,6 %. 
 
 

  
Število dijakov ob koncu 
š. leta 

Uspešno zaključili Delež uspešnih v % 

Predšolska vzgoja (4701100010) 363 360 99 

Gimnazija (5001040010) 224 204 91 

Umetniška gimnazija  – Dramsko- 
gledališka smer (5201070070) 

96 91 95 

Umetniška gimnazija  – Plesna 
smer, modul B –  sodobni ples 
(5201070050) 

57 50 88 

Predšolska vzgoja (PT) 
(4701110019) 

27 24 89 

SKUPAJ 767 729 95 
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6 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI IN OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 
 
 
6.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                                       96 ur (66 + 30)  
 
         
  

DATUM VSEBINA ŠT UR 

3.–6. 9. TABOR CSOD  (Bohinj) 20 

26. 9. 2013 Strokovna ekskurzija – Ljubljana 8 

november Zobna preventiva 1 

17. dec Gledališče – Hamlet 3 

7. 2. 2014 Kulturna prireditev na šoli 3 

14. 2. Zimski športni dan 8 

med š. letom Zdravniški pregled 6 

med š. letom Učenje učenja 3 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 6 

16.–19. junija Tečaj plavanja 12 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   74 
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                                           96 ur (66 + 30) 
 
 
 
     

DATUM VSEBINA ŠT UR 

26. 9. 2013 Vzgojiteljada 6 

9. 10.2 013 Strokovna ekskurzija – Ptuj/Krapina 8 

november Delavnice odgovorna uporaba interneta 2 

14. 2. 2014 Športni dan oz. informativni dan 6 

7. 2. Kulturna prireditev na šoli 1 

9. 4. Športni dan 8 

17. apr. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

19. 5. Letna kitarska produkcija 1 

februar Ogled produkcije umetniške gimnazije 3 

marec Ogled produkcije umetniške gimnazije 3 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 6 

med š. letom Učenje učenja 2 

18. 6. Delavnice z invalidi 3 

23. jun. Projektna dneva – Celje 8 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 6 

skupaj   66 
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3. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                                            96 ur (66 + 30) 
 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

26. 9. 2013 Vzgojiteljada 6 

9. 10. 2013 Strokovna ekskurzija –  Celje 8 

sep.–okt. Tečaj šivanja  16 

med š. letom Zdravniški pregled 6 

10. 4. Športni dan 8 

7. 2. Kulturna prireditev na šoli 1 

14. 2. 2014 Informativni dan 6 

feb. in marec Ogled produkcije umetniške gimnazije 6 

med š. letom Državljanska kultura  10 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 3 

24. jun Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   74 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                                            64 ur (34 + 30) 
 
 
 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

26. 9. 2013 Vzgojiteljada 6 

9. 10. 2013 Strokovna ekskurzija – Celovec 8 

10. 4. 2014 Športni dan 8 

17. 4. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

7. 2. Kulturna prireditev na šoli 1 

14. 2. 2014 Informativni dan 6 

27. mar. Maturantski ples 12 

skupaj   44 
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6.2 GIMNAZIJA 
 
1. LETNIK  GIMNAZIJE                                                                              54 ur 
 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

3.–6. 9. 2013 TABOR CSOD  (Kranjska Gora) 20 

26. 9.  Strokovna ekskurzija  – Dolenjska 8 

november Zobna preventiva 1 

17. dec. Gledališče – Hamlet 3 

7. feb. 2014 Kulturna prireditev na šoli 1 

14. feb. Športni dan oz. informativni dan 8 

med š. letom Zdravniški pregled  6 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 6 

med š. letom Učenje učenja 3 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   56 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. LETNIK GIMNAZIJA                                                                     90 ur (60 + 30) 
 

 
       

DATUM VSEBINA ŠT UR 

26. 9. 2013 Strokovna ekskurzija – Ajdovščina/Vipava 8 

november Delavnice odgovorna uporaba interneta 2 

14. feb. 2014 Športni dan oz. informativni dan 8 

7. feb. Kulturna prireditev na šoli 1 

9. apr. Športni dan 8 

17. apr. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

februar Ogled produkcije umetniške gimnazije 3 

marec Ogled produkcije umetniške gimnazije 3 

med š. letom knjižnično-informacijska znanja 6 

med š. letom Učenje učenja 2 

18. 6. Delavnice z invalidi 3 

20. 6. Delavnice Nefiks 4 

23. jun. Projektni dan – ekskurzija (Turjak, Taborska jama) 8 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   63 
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3. LETNIK GIMNAZIJA                                                                             90 ur (60 + 30) 
 
         

DATUM VSEBINA ŠT UR 

26. 9. Strokovna ekskurzija – Pomurje 8 

7. feb. Kulturna prireditev na šoli 1 

10. apr. Športni dan 8 

14. 2. 2014 Informativni dan 6 

med š. letom Državljanska kultura  10 

med š. letom Zdravniški pregled 6 

17. 4. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 3 

februar Ogled produkcije umetniške gimnazije 3 

marec Ogled produkcije umetniške gimnazije 3 

14. maj Projektni dan – ekskurzija Vitanje – Celje in Unesco tek 8 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   63 
                                                                                                          
 
4. LETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA                                                     30 ur 

 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

26. 9. 2013 Strokovna ekskurzija – Ljubljana/Cekinov grad 8 

10. apr. 2014 Športni dan 8 

7. feb. 2014 Kulturna prireditev na šoli 1 

14. 2. 2014 Informativni dan 6 

17. apr. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

17. 12 Gledališče – Hamlet 3 

27. mar Maturantski ples 12 

skupaj   41 
 
 
6.2 UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

 
1. LETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE                                              90 ur (60 + 30) 
 
 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

3. –6. 9. 2013 TABOR CSOD  (Kranjska Gora) 20 

november Zobna preventiva 1 

7. feb. 2014 Kulturna prireditev na šoli 1 

feb. oz. marec Produkcija 16 

17. dec. Gledališče – Hamlet 3 

med š. letom Zdravniški pregled 6 

med š. letom Učenje učenja 2 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 6 

16. maj Strokovna ekskurzija v Salzburg 8 

18.,19. junij Ekologija 16 

24. jun Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   83 
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2. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA                                             90 ur (60 + 30) 
 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

november Odgovorna uporaba interneta 2 

7. feb. 2014 Kulturna prireditev na šoli 1 

17. apr. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

14. 2. 2014 Informativni dan 6 

feb.  Produkcija 16 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 6 

med š. letom Učenje učenja 3 

18. 6. Delavnice z invalidi 3 

19. 6. Delavnice Nefiks 4 

20. in 23. junij Ekologija 16 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   64 
 

 
3. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA                                              90 ur (60 + 30) 
 

DATUM VSEBINA ŠT UR 

9. 10. 2013 Predavanje 3 

5.–9. nov. 13 Strokovna ekskurzija v Pariz 16 

7. feb. 2014 Kulturna prireditev na šoli 1 

14.  2. 2014 Informativni dan 6 

17. apr. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

med š. letom Državljanska kultura  10 

feb./mar. 14 Produkcija  16 

med š. letom Zdravniški pregled 6 

med š. letom Knjižnično-informacijska znanja 3 

24. jun. Kulturna prireditev na šoli 4 

skupaj   68 
 
 
4. LETNIK PROGRAMA  UMETNIŠKA GIMNAZIJA                         30 ur 

        
 
      

DATUM VSEBINA ŠT UR 

9. 10. 2013 Predavanje 3 

5.–9. 11. Strokovna ekskurzija v Pariz 8 

7. feb. 2014 Kulturna prireditev na šoli 1 

14. 2. 2014 Informativni dan 6 

17. 12. 2014 Gledališče –  Hamlet 3 

17. apr. Gledališče – Kralj na Betajnovi 3 

27. mar. Maturantski ples 12 

skupaj   36 
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7 PREGLED POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD  

 
Ob koncu pouka je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi nagradami oz. zgoščenkami, pohvale pa so podelili 
razredniki oz. mentorji.  
Skupaj pohval: 238  
Skupaj priznanj z nagradami: 32 
Seznam pohval, priznanj in nagrad, ki so  jih prejeli dijaki ob koncu pouka, je v prilogi poročila. 
 
 
8 MATURA  

 
8.1 Splošna matura 2014 

 
8.1.1 Spomladanski rok 2014 

 
K maturi v junijskem roku 2014 se je prijavilo 148 kandidatov.  

- 90 dijakov gimnazijskega programa 

- 15 dijakov programa predšolska vzgoja 

- 2 dijakinji poklicnega tečaja (psihologija) 

- 18 dijakov iz Srednje gradbene in okoljevarstvene šole (mat – 7, ang(o) – 6, ang (v) – 1, zgo – 2,  

psih – 1, bio –  1) 

- 1 dijakinja s Srednje ekonomske šole na Roški (psihologija) 

- 22 odraslih kandidatov (nimajo statusa dijaka) 

 

Pogojev za pristop k maturi ni izpolnjevalo 9 rednih dijakov gimnazijskega programa (4e – 2, 4f -1, 4g – 5, 4h – 1), 

1 dijakinja predšolske vzgoje (5. predmet), 1 dijakinja SGGOŠ se je odjavila od 5. predmeta biologija.  

Skupaj   10 dijakov ni izpolnjevalo pogojev za pristop k splošni maturi. 

18. aprila 2014 se je odjavila od splošne mature Trilar Nika – neveljavna prijava (ni možen pristop k izboljševanju 

predmeta na podlagi 70. člena Pravilnika o splošni maturi) – sklep RIC št. 3841 – 1/2014-SM. 

Skupaj 12 odjav od splošne mature. 

K maturi v junijskem roku 2014 je pristopilo 136 kandidatov 

 57 dijakov programa gimnazija, ki so uspešno zaključili 4. letnik (2 KPP) 

 24 dijakov programa umetniška gimnazija 

 16  dijakov programa predšolska vzgoja, ki opravljajo maturitetni predmet (1KPP) –14 + 2 poklicni tečaj 

 39  drugih kandidatov  (SGGOŠ – 17 dijakov, Srednja ekonomska šola – 1 dijakinja; odrasli – 21 

kandidatov) 
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Pregled rezultatov po oddelkih: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skupaj je bila uspešnost 91 %. 

 
Na spomladanskem roku je splošno maturo opravljalo tudi 16 dijakov iz programa predšolska vzgoja. Opravljali so 
izpite iz angleščine (1), zgodovine (3), geografije (2), in psihologije (10). 13 dijakov je bilo uspešnih (81 %). 
 
Drugi dijaki s poklicno maturo (5. predmet) – 18 dijakov (druga šola): (67 %) 

 

 2 dijaka nista pristopila  

 neuspešni 4 dijaki  

 12 uspešnih dijakov  
 
Ostali kandidati – ki nimajo statusa dijaka (21 kandidatov): (38 %). 

 

 1 kandidatka ni pristopila  

 12 neuspešnih kandidatov  

 uspešnih kandidatov (38%- uspešnost). 
 
 
 

Na šoli so bili na spomladanskem roku najuspešnejši naslednji kandidati: 
 
Rot, Valerija, 4. e             27 točk 
Blenkuš, Urša, 4. e          26 točk 
Cankar, Jure, 4. g            26 točk 
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8.1.2 Jesenski rok 2014 

 
Maturo v jesenskem roku je opravljalo  9 kandidatov programa gimnazija in 1 kandidat programa umetniška 
gimnazija – dramsko-gledališka smer, 2 kandidata predšolska vzgoja,  3 iz Srednje gradbene šole in 
okoljevarstvene šole,  11 odraslih kandidatov (21-letnik).  

 
Skupaj je maturo opravljalo 26 kandidatov.  

 
SKUPAJ ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV:     33 
ŠTEVILO KANDIDATOV, KI SO SE ODJAVILI:   7 
SKUPAJ KANDIDATOV, KI SO OPRAVLJALI  MATURO V JESENSKEM ROKU:   26 

Način mature: 
-  3 kandidati so  opravljali celotno prvič (4 .E – 1, 4. G– 2) 
- 15 kandidatov je opravljalo popravne izpite (4. F – 3 , 4. G – 3,4. H – 1, ostalo 8) 
- 3 kandidati so opravljali 5. predmet (4. A – 1, 4. B – 1, SGGOŠ - 1). 

 
Pregled rezultatov po oddelkih: način opravljanja: celotno prvič 
 
 

ODDELEK ŠT. DIJAKOV NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI 

NEUSPEŠNI 
V CELOTI 

OPRAVILI 
MATURO 

% 

4 E 1 0 0 0 1 100 

4 G 2 0 1 0 1 50 

SKUPAJ 3 0 1 0 2 66,6 

 
DRUGI KANDIDATI , DIJAKI S POPRAVNIMI IZPITI IN 5. PREDMET – ki so pristopili 
 

ŠTEVILO KANDIDATOV OPRAVILI NEUSPEŠNI USPEŠNOST 

19 7 12 36,8 

 
 
Dodatni predmet ob poklicni maturi so opravljali 3 kandidati: angleščina (1), matematika (1), zgodovina (1). 2 
dijaka sta opravila (66, 6% uspešnost). 

 
 
 
8.1.3 Splošni uspeh na splošni maturi 2014 
 
 

USPEŠNOST DIJAKOV – vsi načini mature 
 

 

ODDELEK Število  
vpisanih 
dijakov v 
oddelek 

Število 
dijakov, ki 
je 
zaključilo 
4. letnik 

Št. dijakov, ki je 
pristopilo k 
spomladanskem 
roku 2014 

OPRAVILI 
MATURO 
junij 2014 

Št. dijakov, 
ki je 
pristopilo k 
jesenskemu 
roku 2014 

OPRAVILI 
MATURO 
september 
2014 

uspešni 
skupaj, 
matura 
2014 

% 

4. E 20 19 18 18 1 1 19 100 

4. F 23 21 22 19 3 1 20 95 

4. G 22 22 17 14 5 2 16 73 

4.H 25 24 24 23 1 0 24 100 

SKUPAJ 90 86 81 74 10 4 79 92 

 

1 dijakinja se je izpisala iz 4. f (avgust 2014) – skupaj 22 dijakov ob koncu šolskega leta – pri statistiki 
splošne mature 2014 je upoštevano skupaj 22 dijakov. 

K splošni maturi v jesenskem roku  2014 so pristopili 3 redni dijaki in 2 dijakinji k 5. predmetu. Uspešno je 
zaključilo izobraževanje 79 dijakov od  86 dijakov, ki je zaključilo 4. letnik – izpis 1 dijakinje iz 4. F (avgust 
2014). 

Skupaj uspešnost 4. letnikov na splošni maturi 2015 – 15. 9. 2014  je 92 %. 
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8.2 Poklicna matura 
 
8.2.1 Zimski rok  2013 

 
K poklicni maturi v zimskem roku poklicne mature 2013 (izvedba februar 2014) se je prijavilo 14 kandidatk: 

 12 kandidatk izobraževanja odraslih, 

 2 nekdanji dijakinji (brez statusa). 
 
Poklicno maturo je opravljalo 8 kandidatk. 

 7 kandidatk izobraževanja odraslih, 

 1 nekdanja dijakinja (brez statusa). 
 
Način opravljanja mature: 

 3 kandidatke so jo opravljale v celoti prvič,  

 2 kandidatki sta opravljali popravne izpite, 

 3 kandidatke so izboljševale ocene posameznih izpitov (2 se izpitov nista udeležili). 
 
Rezultati:  

 Uspeh mature – vse kandidatke: 50 % 

 Kandidatke, ki so maturo v celoti opravljali prvič: 66 % 

 Povprečna ocena vseh kandidatk: 9,83  
 
 
S poklicno maturo so v zimskem roku 2013 (izvedba februar 2014) zaključilo izobraževanje 3 kandidatke; 2 
kandidatki sta bili neuspešni. 
 
 
8.2.2 Spomladanski rok 2014 

 
K poklicni  maturi v spomladanskem roku 2014 se je prijavilo 180 kandidatov. 
K maturi je v junijskem roku 2014 pristopilo 154 kandidatov: 

 92 dijakov programa Predšolska vzgoja, ki so uspešno zaključili 4. letnik (od tega 1 dijakinja s KPP); 

 22 dijakov poklicnega tečaja Predšolska vzgoja; 

 34 kandidatov izobraževanja odraslih (od tega 1 s popravnimi izpiti); 

 3 nekdanja dijakinja poklicnega tečaja za dijake; 

 

Pregled rezultatov po oddelkih (samo dijaki): 
 
ODDELEK ŠT. DIJAKOV 

V ŠOL. LETU 
13/ 14 

ŠT. DIJAKOV, KI 
SO PRISTOPILI 
K MATURI 

NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI 

OPRAVILI 
MATURO V 
SPOMLAD. 
ROKU 2014 

% 
KAND., KI 
SO 
PRISTOPILI 

4. a 31 30 0 1 30 100 

4. b 32 32 0 0 31 96,7 

4. c 31 30 0 1 29 96,7 

5. PT 35, maja 2013 

27 
22 1 4 22 100 

SKUPAJ 121 114 
 

1 6 112 98,2 

 
Na šoli je na spomladanskem roku 6 dijakinj doseglo izjemen uspeh (22 oz. 23 točk). Vse so dosegle 22 točk:  
 

 LEDERER, Eva, 

 OBADIČ, Petra, 

 MLAKAR, Anja, 

 VUČKO, Tamara, 

 ŠTAMCAR, Tamara, 

 ZUPANČIČ, Urška, 

 
 
 
 
 
 
8.2.3 Jesenski rok 2014 
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K maturi v jesenskem roku poklicne mature 2014 se je prijavilo 26 kandidatov. 

 3 dijakinje 

 20 kandidatov izobraževanja odraslih (IZO) 

 3 kandidatke poklicnega tečaja za dijake v šolskem letu 2013/14 
 

K maturi v jesenskem roku 2014 je pristopilo 16 kandidatov in kandidatk: 

 3 dijakinje, 

 2 dijakinji poklicnega tečaja, 

 1 bivša dijakinja brez statusa 

 10 kandidatov izobraževanja odraslih (IZO). 
 
Način mature: 

 10 kandidatov je k maturi pristopili prvič, 

 3 kandidatke so po že uspešno opravljeni maturi opravljale izpite za izboljševanje ocen, 

 3 kandidatke so opravljali popravne izpite. 
 
Pregled rezultatov po oddelkih: 

 

ODDELEK ŠT. DIJAKOV, KI 
SO PRISTOPILI 

NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI ali 

neuspešni v 
celoti 

OPRAVILI 
MATURO 

september 2014 

% 

4. a 1 0 0 1 100 

4. b 1 0 0 1 100 

4. c 1 0 0 1 100 

5PT 2 1 0 1 50 

IZO 11 (10 + 1) 0 1 10 (9 + 1) 90 

SKUPAJ 16 1 1 15 87,5 

 
Najboljši rezultati – spričevala o poklicni maturi s pohvalo: 

Ena kandidatka je dosegla izjemen uspeh. 
 
 

Splošni uspeh na poklicni maturi 2014 
 

Uspešnost dijakov  

 

ODDELEK Število  
vpisanih 
dijakov v 
oddelek 

Št. dijakov, ki so 
pristopili v 

spomladanskem 
roku 2014 

OPRAVILI 
MATURO 
junij 2013 

Št. dijakov, ki 
so pristopili v 
jesenskemu 
roku 2014 

OPRAVILI 
MATURO 
september 

2014 

Uspešni 
skupaj, 
matura 
2014 

% 

4. a 31 30 30 1 1 31 100 

4. b 32 32 31 1 1 32 100 

4. c 31 30 29 1 1 30 97 % 

5. PT 35, maja 
2013 27 

22 22 1 1 23 85 % 

SKUPAJ 121 114 
 

112 4 4 117 96,7 % 

 
S poklicno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku poklicne mature 2013 uspešno zaključilo 
izobraževanje 117 rednih od 121 vpisanih dijakov. 
Skupna uspešnost je tako 96,7 %. 
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9. IZBOLJŠANJE MATERIALNIH POGOJEV 

 
Sodobno pedagoško delo in uspešna izvedba mature zahtevata novo učno tehnologijo in posodobitev materialnih 
pogojev, kar se je odrazilo v nabavi in nakupu številnih strokovnih in leposlovnih knjig, šolske pohištvene opreme, 
računalnikov in računalniške opreme, zamenjavi oz. posodobitvi programske opreme za računalnike, LCD-
projektorjev, AV-sredstev, aparatov in pripomočkov za laboratorijsko delo in drugih didaktičnih sredstev, kar je 
predvideval tudi letni delovni načrt. V tem letu smo pridobili dodatni stavbi na Kardeljevi pl. 28 a, ki smo ju 
popolnoma prenovili in opremili ter dodatno pridobili naslednje prostore:  
 

 učilnice 

PRITLIČJE B002, B003, B004 in B006 

I. NADSTROPJE B102, B103,B104, B106 

II. NADSTROPJE B202, B203, B204, B206,  

III. NADSTROPJE Knjižnica, B302, B303, B304, B306 

 
Strokovni predmeti plesnega modula in dramsko-gledališke smeri potekajo tudi v novi dvorani na Kardeljevi pl. 28 
a. 
  
Pouk od 24. 2. 2014 poteka v lastnih prostorih v eni izmeni. Šola ima skupaj v lastni uporabi 33 učilnic, 6 
kabinetov za individualni pouk klavirja, telovadnico, zbornici, upravne prostore (tajništvo, računovodstvo), 
knjižnico s čitalnico, prostor za šolsko svetovalno delavko, prostor za ravnatelja in pomočnico ravnatelja, kabinete 
za vse učitelje. Prostori so pretežno v 2. nadstropju (12 učilnic in uprava), delno pa v 1. in 3. nadstropju 
Kardeljeve pl. 16 in cela stavba na Kardeljevi pl. 28 a. Vsem dijakom so zagotovljene garderobne omarice. 
 
 
 
10. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

 

Strokovno izobraževanje je potekalo v več oblikah: 

 seminarji kot oblika predmetnega usposabljanja,  

 študijska srečanja pri posameznih predmetih, 

 strokovna srečanja učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega izobraževanja na Centru za 
poklicno izobraževanje in CPU-ju, 

 pedagoški sestanki in konference učiteljskega zbora ter delo v strokovnih aktivih, 

 predavanja  in delavnice za učiteljski zbor (mednarodne raziskave o uspešnosti šolstva, aktivne metode 
…) 

V šolskem letu 2013/14 so se učitelji udeleževali tudi seminarjev, ki so jih organizirale zunanje institucije. Seznam 
seminarjev in udeležencev je v prilogi Poročila. 
 
 

11. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 
V šolskem letu 2013/2014 se je na šoli v sklopu izobraževanja odraslih izobraževalo sledeče število udeležencev: 
5 udeležencev se je vpisalo v program srednjega strokovnega izobraževanja – Predšolska vzgoja (1. leto 
izobraževanja). 
5 udeležencev je redno nadaljevalo izobraževanje v programu srednjega strokovnega izobraževanja – Predšolska 
vzgoja (2. leto izobraževanja). 
64 udeležencev se je vpisalo v poklicni tečaj – Predšolska vzgoja. 
Skupaj: 74 udeležencev, ki so se v šolskem letu 2013/2014 prvič redno vpisali v izobraževanje odraslih. 

49 udeležencev se je vpisalo v evidenco izobraževalcev, ki nadaljujejo oz. dokončujejo izobraževanje. 
V šolskem letu 2013/2014  je bilo tako vseh udeležencev v sklopu izobraževanja odraslih 123.  

 
 

12. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA 

 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD)  
 
V šolskem letu 2013/2014 smo organizirali PUD za dijake 1., 2., 3. , 4. letnika in poklicni tečaj v skladu s 
katalogom znanj za to področje in s prenovljenim predmetnikom predšolske vzgoje. Za uspešno izvajanje so tako 
dijaki kot tudi mentorji vzgojitelji prejeli vsa potrebna pisna navodila. 
Dijaki 1. in 2. letnika predšolske vzgoje so praktično usposabljanje z delom opravljali od 2. do 6. junija 2014 v 74 

vrtcih. Dijaki 1. letnika so tudi opravili tečaj varnosti pri delu. PUD je organizirala Maja Krajnc.  
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Dijaki 3. letnika so PUD delno opravljali od 16. do 20. decembra 2013 v 53 vrtcih, delno pa z nastopi, pripravo 

delavnic za otroke in obiski različnih izobraževalnih ustanov (6. maja 2014 so se dijaki udeležili strokovne 
ekskurzije v zavode za otroke s posebnimi potrebami – Strunjan,Vipava, Radovljica). 
PUD so vsi dijaki uspešno opravili. Mentorjem so bila izdana potrdila o mentorstvu dijakom. PUD je organizirala 
Jasna Potočnik. 
 
Dijaki 4. letnika programa predšolska vzgoja so praktično usposabljanje z delom v vrtcih opravljali od 20. 9. 2013 

do 25. 4. 2014 v 46 vrtcih, ki  so jih obiskovali ob petkih. V sklopu PUD je vsak oddelek nastopil z igrico v 
dvojezičnih vrtcih na avstrijskem koroškem (9. 10. 2014) in v ljubljanskem Škucu (sobote v novembru). Sodelovali 
so tudi pri jesenskem rajanju na naši šoli (19. 10. 2013). Opravili so 234 ur PUD-a. PUD je uspešno organizirala 
Mojca Zupan. 
 
Dijaki poklicnega tečaja so praktično usposabljanje z delom v vrtcih opravljali od 25. oktobra 2013 do 25. aprila 

2014 v 23 vrtcih. V sklopu PUD so imeli tudi strokovno ekskurzijo, kjer so obiskali CUDV Matevža Langusa 
Radovljica. Sodelovali so tudi na spomladanskem rajanju (17. 5. 2014). Mentorjem so bila izdana potrdila o 
mentorstvu dijakom. PUD je uspešno organizirala Mojca Zupan.  
Praktični del izpitnih nastopov je potekal v času praktičnega usposabljanja v vrtcih kot 4. predmet poklicne 

mature. Za izvedbo izpitnih nastopov smo pripravili natančna navodila za dijake, mentorje in ravnatelje vrtcev. 
Izpraševalci na zagovoru (INZ) pa so bili profesorji: Tanja Špenko, Katja Virant Iršič, Vinko Plevnik, Lili Rupnik, 
Barbara Pušenjak, Jasna Potočnik, Majda Gruden Eržen, Alenka Pokovec. 
 
V izobraževanju odraslih je PUD do 20. avgusta 2014 uspešno končalo 43 kandidatov v 30 vrtcih, izpitne nastope 
pa je opravilo 51 kandidatov. 
 
 
13. IZVENŠOLSKA DEJAVNOST DIJAKOV 

 
Obšolske dejavnosti dijakov so se v šolskem letu 2013/2014 izvajale na številnih interesnih področjih: glasbenem, 
plesnem, gledališkem, športnem, v dejavnostih za otroke, prostovoljnem socialnem delu, pripravi in izdelavi 
seminarskih in raziskovalnih nalog, tekmovanjih v znanju in športu ter drugje. Organizirali smo tudi baletni in 
debatni krožek. 
Poročila so sestavni del Poročila in so v prilogi, objavljena pa bodo tudi na spletu.  
 
Tekmovanja v znanju 2013/2014 
 

Preglednica tekmovanj: 
 

Naziv tekmovanja 

Število dijakov, 
ki so tekmovali 

na posameznem 
nivoju 

Osvojena priznanja/nagrade: 
 

  bronasto srebrno zlato 

Tekmovanje iz angleščine POLIGLOT 

 šolsko:  11 

 regijsko:  / 

 državno:  2 

0 0 0 

EPI bralna značka iz angleščine  šolsko: 12 0 4 1 

Tekmovanje v znanju nemščine za srednje 
šole 

 šolsko:  27 

 regijsko: /  

 državno: 2  

10 0 0 

EPI LESEPREIS – nemška bralna značka  šolsko: 39 0 9 6 

Bralna značka iz španščine  šolsko:16 0 6 0 

Bralna značka iz francoščine  šolsko: 36 0 11 1 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
(slovenščina) 

 šolsko:  37 

 regijsko: 6 

 državno:  1 

         14 3 1 

Tekmovanje Evropski matematični 
kenguru 

 šolsko:  127 

 regijsko: 26 

 državno:  3 

46 19 2 

Tekmovanje iz LOGIKE 

 šolsko:   90 

 regijsko:  / 

 državno:  4 

32 2 1 

Tekmovanje iz zgodovine 
 šolsko: 5 

 regijsko: / 
3 0 0 
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 državno: 3 

Mednarodno tekmovanje BOBER 

 šolsko: 174 

 regijsko: / 

 državno: 1 

59 0 0 

Tekmovanje iz kemije 

 šolsko:  62 

 regijsko: / 

 državno: 3 

6 0 0 

Tekmovanje iz fizike 

 šolsko:  16 

 regijsko: 7 

 državno: 1 

7 1 0 

Tekmovanje iz biologije 

 šolsko: 26 

 regijsko: / 

 državno: 4 

7 2 0 

Tekmovanje iz sladkorne bolezni 

 šolsko: 57 

 regijsko: / 

 državno: 3 

17 0 1 

Tekmovanje iz geografije 

 šolsko: 23 

 regijsko: 4 

 državno: 2 

7 0 2 

Glasbena olimpijada v Rigi  državno: 1 0 0 1 

SKUPAJ: 

 šolsko:  758 

 regijsko:  43 

 državno:  30 

      208 57 16 
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Udeležba na natečajih  

 
Sodelovali smo na natečajih: 

- Literarni natečaj UNESCO »Menjam branje in sanje« 

- Literarni natečaj »Evropa v šoli«  Mladi sporočamo odraslim 

- Literarni natečaj »Burja ima mlade«  

- Likovni natečaj »Burja ima mlade« 

- Likovni natečaj »Evropa v šoli« 
- Likovni natečaj UNESCO »Slovenski kozolec« 

- Likovni natečaj »Jamstvo za mlade« 

- Likovni natečaj »Moja domovina« 

- Likovni natečaj »Po Fabianijevih poteh« 
 

 
Nastopi dijakov umetniške gimnazije: 

 
Najpomembnejši nastopi, sodelovanja 
  

 20. 9., ŠUGLA, šola uličnega gledališča, 3. h (8 dijakinj), nastop, ulična predstava v Ljubljani. Mentorica: 
Vita Osojnik 

 26. 9., VZGOJITELJADA Sodelujoči: nekaj dijakov plesne smeri; Mentorica: Petra Pikalo 

 19. 9., Čud'n četrtek, zadnji četrtek v mesecu; delavnica v organizaciji dijakov; (2. g, Sinja Ožbolt) 

 9.–11. 10., Festival MESTO ŽENSK v sodelovanju s SVŠGL\UMG (4. H, mentorici: Petra Pikalo in Nina 
Fajdiga 

 24. 10., Čud'n četrtek, zadnji četrtek v mesecu; delavnica v organizaciji dijakov (4.h, Maja Delak, Petra 
Pikalo) 

 21.–23. 11., nastop na  festivalu  ŽIVA 2013, festival plesne ustvarjalnosti 

 Predstavili smo se s koreografijami 2. h ME SMO Z VENERE, 4. h NIČ SLABŠA, plesnimi miniaturami z 
OPUSA1 ter dvema zaključnima soloma bivših maturantk. Mentorice: Nataša Tovirac, Maja Delak, Sinja 
Ožbolt, Nina Fajdiga 

 14., 21. in 28. 11., sodelovanje 4. h razreda z zavodom Federacija. Prezentacija dela v decembru. 
Mentorica: Petra Pikalo 

 28. 11., Čud'n četrtek, zadnja sreda v mesecu; delavnica v organizaciji dijakov (2. h, Nina Fajdiga) 

 30. 11., 5. NACIONALA SODOBNEGA PLESA, EN-KNAP, DSPS, Španski Borci. 

 Sodelujejo dijaki 3. h s koreografijo ZARADI TEBE (odlomek iz Lastne sobe 1 in 2). Mentorica: Petra 
Pikalo  

 21. 12., šolski novoletni nastop, 3. h. in dijaki DG smeri 

 Mednarodno sodelovanje sorodnih šol SVŠGL (SLO) in DUNCAN CENTER (CZ): AVDICIJA - 
sodelovanje 5 dijakov naše šole in 5 dijakov češke šole. Mentorica: Maja Delak 

 16.–26. 2., mednarodno sodelovanje sorodnih šol SVŠGL (SLO) in DUNCAN CENTER (CZ): 
IZMENJAVA IN PRIPRAVA PREDSTAVE v Pragi, sodelovanje 5 dijakov naše šole in 5 dijakov češke 
šole. Mentorica: Maja Delak 

 24.–28. 2., sodelovanje 4. letnika plesne smeri pri dramsko-gledališki produkciji Učni Šov: Svet v človeku 

 19. 3., priprave in izvedba preizkusa nadarjenosti  za  potencialne 
kandidate za vpis v šolsko leto 2014/2015 smeri sodobni ples. (Osojnik, Pikalo, Ožbolt, Tovirac) 

 10.–14. 3. Plesna produkcija SVŠGL, UMG 2014; Pred–premiera '14: Nevidno telo prostora  

 14. 3. gostja Angela Linssen z Amsterdamske akademije AHK – MTD 

 16.–25. 3., mednarodno sodelovanje sorodnih šol SVŠGL (SLO) in DUNCAN CENTER (CZ): 
IZMENJAVA IN PRIPRAVA PREDSTAVE v Ljubljani - sodelovanje 5 dijakov naše šole in 5 dijakov 
češke šole. Mentorica: Maja Delak 

 25. 3. – premiera predstave NA MESTU DRUGJE v ljubljanski šolski dvorani 28 A. 

 28. 3. – ponovitev predstave NA MESTU DRUGJE v Alta Studiu, v Pragi. 

 Priprava plesnih miniatur dijakov za OPUS1 2014, predizbor najboljših plesnih miniatur na izbrano temo  
v soboto 12. in 13. 4. 2014 v Španskih borcih v Ljubljani. OPUS–1 , 21. državno tekmovanje in 3. 
mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev 2014.  

 22. 4., nastop na festivalu Transgeneracije 2014. Ponovitev predstave NEVIDNO TELO PROSTORA 

 23. 4., nastop na festivalu Transgeneracije 2014. Na plesnih miniaturah so nastopile dijakinje 1.h, Žigan 
Kanjčan, Anamaria Klajnšček in Mojca Lukan. Nagrade: 1.h za koreografijo v predstavi Nevidno telo 
prostora, Žigan Kranjčan za miniaturo; Mentorici: Vita Osojnik in Sinja Ožbolt  

 13. 5., večer  plesnih SOLOV maturantk. Mentorica in organizatorka: Petra Pikalo. Na večeru solov so 
sodelovali tudi dijaki 3. H.  Mentorica: Maja Delak 

 19. 5., območno srečanje plesnih skupin PLESNO POPOTOVANJE 2014 v organizaciji JSKD OI 
LJUBLJANA."Nastopali 2. h in 3.h; Mentorice: Sinja Ožbolt, Urška Vohar in Maja Delak 

 31. 5., regijsko srečanje plesnih skupin PrePLESavanja 2014 v organizaciji JSKD OI LJUBLJANA. 
Nastopali 2. h in 3. h; nagrade: zlata in srebrna plaketa; mentorice: Sinja Ožbolt, Urška Vohar in Maja 
Delak 

 7. 6., finalni izbor mednarodnega tekmovanja plesnih miniatur OPUS1 v SNG Celje. Nagrado je prejel 
Žigan Kranjčan, 3.h. 
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 15. 6., nastop na festivalu UKREP. Nastopali: Alja Lackovič, Petra Peček, Julija Šuštar, Maja Koražija, 
Anamaria Klajnšček in Julija Pečnikar (vse dijakinje 4. h). Mentorica: Petra Pikalo 

 29. 8., Festival FRONTA. Ponovitev predstave NA MESTU DRUGJE in nastop 3. h letnika. Mentorica: 
Maja Delak  

 
 
 

 
Nastopi Dekliškega pevskega zbora  SVŠGL 

 
V šolskem letu 2013/14 je prevzela vodstvo dekliškega pevskega zbora Alenka Bobek. 
V septembru so potekale avdicije za vse zainteresirane pevke (22 deklet). 

- 24. 12. 2014 – prvi nastop na božično-novoletni prireditvi 
- 14. in 15. 2. 2014 – nastopa na informativnem dnevu na šoli 
- 26. 5. 2014 – nastop na podelitvi spričeval zaključnim letnikom. 

 

 
Orffova skupina in  inštrumentalni sestav – nastopi 

 

 12. 9. 2013 – nastop na  8. Otroškem bazarju v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču 

 Snemanje za CD (MK)  

 26. 9. 2013 nastop na Vzgojiteljadi   

 snemanje 6 inštrumentalnih (ena je vokalno inštrumentalna) skladb v sodelovanju z MK za novo 
zgoščenko  Ples snežink, ki je izšel v decembru 2013, kot priloga revijama CIC in CDO. 

 1. 10. 2013  – nastop na Festivalu za 3. življenjsko obdobje na odprtem odru CD 

 24. 10. 2013 – nastop v Gramozni jami  

 3. 12. 2013   – nastop na dobrodelnem bazarju na šoli 

 24. 12. 2013 – nastop na božično-novoletni prireditvi 

 7. 2. 2014 – nastop ob kulturnem prazniku 

 14. 2. 2014 – informativni dan  

 9. 3. 2014 – udeležba na 3. Slovenski glasbeni olimpijadi. Dobili smo zlato in srebrno priznanje. Nina 

Švab se je v maju udeležila 2. mednarodne glasbene olimpijade v Rigi. 

 14. 3. 2014 – Izobraževalni seminar DMFA Slovenije:  UMETNOST in matematika,  nastop s kvartetom  

 20. 3. 2014 – 4 kratki nastopi in nastop na uvodni prireditvi 

 25. in 26. 3. 2014 – MALI SVET (projekt) 

 17. 4. 2014 – nastop na XIX. državnem srečanju Orffovih skupin in drugih ansambelskih zasedb, 

»ORFFOMANIJA 2014 v Slovenskih Konjicah 

 Za spletno stran smo posneli tekmovalno skladbo Nine Švab za glasbeno olimpijado. 
 

 30. 4.–3. 5. 2014 –  udeležba Nine Švab NA 2. MEDNARODNI GLASBENI OLIMPIJADI v Rigi/Latvija 

 8. 5. 2014 – nastop na otvoritveni slovesnosti  v NUK-u ob razstavi ob 45-letnici izhajanja revije GMS  

 17. 5. 2014 –  udeležba na pomladnem rajanju (20 dijakinj 3. a) –  priprava prostora, rekvizitov, odra, 

inštrumentov, izvedba lutkovne predstave, ter glasbene delavnice v sodelovanju z terapevtskim psom. 

 26. 5. 2014 –  nastop ob podelitvi spričeval četrtošolcem 

 27. 5. 2014 –  nastop na Festivalu Igraj se z mano 

 22. 6. 2014 – nastop na Festivalu Lent v Mariboru  

 24. 6. 2014 – nastop ob zaključku pouka in podelitvi spričeval  
 

 
Razredni pevski zbor 3. c: 
 

- 12.9. – Otroški bazar (20-minutni nastop na Gospodarskem razstavišču) 

- 1.10. – Festival za tretje življenjsko obdobje (20-minutni program v Cankarjevem domu) 

- 24.10. – Gramozna jama (spominska slovesnost ob dnevu mrtvih) 

- 24.12. – božično-novoletna prireditev na šoli (sodelovanje) 

- 28. 2. – nastop z dramsko igro Kekec (za otroke na Zavodu za rehabilitacijo Soča) 

- 7. 3. – Festival otroške gledališke ustvarjalnosti (Španski borci) z igrico Kekec (dobitniki srebrne plakete) 

- 27.5. – Mednarodni festival Igraj se z mano (Kongresni trg) – 20-minutni nastop 

 
Šolski ansambel oz. »šolski bend«: 
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Šolski ansambel oz. »šolski bend«, ki poustvarja skladbe, ki segajo v domeno rock in pop glasbe ter drugih 
glasbenih žanrov, je nastal jeseni leta 2008 na pobudo dijakov takratnih prvih letnikov. 
 

- 3. 12. 2013  – nastop na dobrodelnem bazarju na šoli 

- 24. 12. 2013 – nastop na božično-novoletni prireditvi 

- 7. 2. 2014 – nastop ob kulturnem prazniku 

- 26. 5. 2014 –  nastop ob podelitvi spričeval četrtošolcem 

- 27. 5. 2014 –  nastop na Festivalu Igraj se z mano 

- 9. 6. 2014 – koncert šolskega benda v GPD 

- 24. 6. 2014 – nastop ob zaključku pouka in podelitvi spričeval  

 
Vaje potekajo enkrat tedensko pod mentorstvom profesorjev in glasbenikov Marka Korošca ter Matjaža Predaniča 
v šolski kleti, kjer ima ansambel svoj prostor in vso potrebno glasbeno opremo.  
 
 
Projektno delo za otroka 

 
V okviru odprtega kurikula, projektne delavnice za otroke, prenovljenega predmetnika programa predšolske 
vzgoje za 3. letnik, smo v šolskem letu 2013/2014 pripravili z dijaki 3. a lutkovno igro MI O VOLKU, PES IZ 
GOZDA, s 3. b lutkovno igro MOJCA POKRAJCULJA in s 3. c plesno-glasbeno dramatizacijo KEKEC. 
  
 
Vzgojiteljada na naši šoli 

 
26. septembra 2013 je potekalo na naši šoli že enajsto vseslovensko srečanje dijakov, učiteljev in ravnateljev šol 
s programom predšolska vzgoja. Organizirali smo 9 delavnic na temo Ljubljanski zmaj: kaligrafija (Alenka 
Pokovec), Grajski godci (Katja Virant Iršič), jezikovna delavnica v angleščini »V iskanju princese« (Urša 
Posavec), ples z zmajem (Petra Pikalo), likovna delavnica (Jasna Potočnik in Tanja Špenko), matematična 
delavnica (Deja Kačič), viteške igre – sabljanje (Matjaž Fleischman), kozmetična delavnica (Maja Božičnik) in 
glasbena delavnica (Janja Dragan Gombač). Na zaključni prireditvi so dijaki skozi zgodbo predstavili svoje 
izdelke. Obiskal nas je tudi Andrej Rozman Roza in predstavil pravljico Ognjebruh in Ognjeblisk, ki je bila 
vsebinska podlaga Vzgojiteljade. 
 
 
Javni prireditvi: pomladno in jesensko rajanje   

 

Jesensko rajanje je potekalo v soboto, 19. oktobra 2013, pomladno pa v soboto, 17. maja 2014. Prireditev se je 
udeležilo okrog 140 otrok iz Ljubljane in okolice v spremstvu staršev. Pripravili smo glasbeno-matematične, 
naravoslovne, likovne in športne dejavnosti. Otroci so si na jesenskem rajanju ogledali lutkovno predstavo 
Zvezdica Zaspanka, na spomladanskem rajanju pa smo uprizorili lutkovno igro Mi o volku, pes iz gozda.  
 
 
Projekt Organizirani obiski kulturnih ustanov  
 

V šolskem letu 2013/14 je 372 dijakov obiskalo 26 prireditev po dostopnih cenah, tudi brezplačno.  Letos smo 
obiske glasbenih prireditev razširili še na dramo, film in likovno umetnost. Zanimanje in obisk potrjujeta, da  
projekt uspešno živi, mladim omogoča estetske, intelektualne in čustvene odzive, jih žlahtni ter hkrati razširja 
poglede na svet, v katerem živimo. Peter Rak, pisec in kritik, je na kulturni strani časopisa Delo v svojem odzivu 
na podobno tematiko zapisal: »Razkošje, ki se mu ne smemo odreči«. 
 
 
Projekt zdrava šola 

 
V projektu Zdrava šola sodelujejo številni dijaki in profesorji naše šole ob podpori in sodelovanju IVZ RS. 
Vodja šolskega projektnega tima je bila Alenka Smuk. V okviru projekta "Zdrava šola" smo v šolskem letu 
2013/14 izpeljali  tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni;  seminarske naloge na teme: droge, kajenje, alkohol, 
AIDS, tvegano spolno vedenje, tečaje rolanja, plavanja in smučanja, športne dejavnosti v okviru šolskega 
športnega društva UP, tabore za dijake 1. letnikov gimnazije v CŠOD, dijaki so se udeležili VZGOJITELJADE. 
Pripravili smo jesensko in spomladansko rajanje za otroke, organizirali športne in plesne treninge, tečaj 
cestnoprometnih predpisov, tečaj iz varstva pri delu, delavnice spolna vzgoja, delavnice invalidov, zimski in 
spomladanski športni dan. 
 
 
 
 
 
Poročilo o izvajanju inovacijskega projekta Terapevtski pes v šoli 
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V sodelovanju z ZRSŠ smo v šolskem letu 2012/2013 uvedli projekt, v okviru katerega smo izvajali različne 
dejavnosti z zlato prinašalko Šapo – terapevtskim psom. Člani projektne skupine so bili Alojz Pluško, Jana 
Hafner, Katarina Virant Iršič, Irma Kokelj Žerovnik, Brigita Rupar (konzulent z Zavoda za šolstvo) in Mojca 
Trampuš. 
V okviru obveznega modula matematika za otroke smo z dijakinjami obiskovali otroke v vrtcu Jelka. Z malčki smo 
se pogovarjali o živalih, o skrbi zanje in o varnem druženju z njimi. Za otroke smo pripravili različne delavnice, s 
katerimi smo razvijali matematično mišljenje. 
Ostale dejavnosti v okviru projekta:  

• okrog 70 delovnih dni pri pouku 
• 17 srečanj z otroki v vrtcu Jelka 
• spomladansko rajanje 
• 6 obiskov v ostalih vrtcih in OŠ 
• informativni dan 
• dva vikend tabora na CŠOD Medved 
• prireditev ob dnevu voda 
• 4 predstavitve študentom PeF in FF 
• 4 hospitacije študentov in drugih pri rednih urah 
• predstavitev na Knjižnem sejmu v Cankarjevem domu 
• 4 medpredmetne povezave v razredih. 
• aktivna udeležba na dveh mednarodnih konferencah 
• aktivna udeležba na posvetu PeF… 

 
 
 
 
UNESCO ASP NET šole 

 
 

V šolskem letu 2013/14 smo bili na področju UNESCO šol zelo dejavni. Sodelovali smo v različnih projektih, ki so 
jih organizirale šole po Sloveniji.  
 
1. sodelovanje v  nacionalnih in mednarodnih projektih: 

- Menjaj branje in sanje – mednarodni projekt, ki ga organizira Gimnazija Ledina; 23. 4. 2014 
- Jezero je – jezera ni – nacionalni projekt SGGOŠ Ljubljana, kjer so pripravili srečanje s temo 

varovanja naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na tujerodnih invazivnih rastlinah, ki ogrožajo 
naše okolje in zdravje; 17. 10. 2013 

- SVŠGL Voda – kaj mi pomeni, Šolski nacionalni projekt. Obeležitev svetovnega dneva vode, 22. 3. 
- KOLOSEJ – 15. srečanje UNESCO šol Slovenije ob dnevu človekovih pravic. Srečanje organizira 

OŠ Jože Moškrič, Ljubljana; 13. 12. 2013 
- Jezik – kultura in tradicija – tujejezični festival, ki ga vsako leto organizira Gimnazija Škofja Loka; 18. 

10. 2013 
- 2. UNESCO tek mladih po ulicah starega mestnega jedra mesta Ptuj. Tek je mednarodni projekt 

Gimnazije Ptuj; 14. 5. 2014 
- 3. UNESCO mednarodni projekt Pletemo niti mreže z Miškom in Belomiško v organizaciji OŠ Griže 

– 2. 3. 2014 
 
2. sodelovanje pri dogodkih in drugih projektih 

- UNESCO dogodek v Mariboru ob predstavitvi publikacije Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo 
spomenik, dogodek je organizirala OŠ Ledina; 28. 11. 2013  

- Dan kulturne raznolikosti (21. maj) smo letos obeležili s srečanjem UNESCO šol na Jesenicah, v 
organizaciji središča Mojstrana; 9. 5. 2014 

 
Med letom smo obeležili mednarodne in svetovne dneve:  

 dan človekovih pravic 
 svetovni dan otrokovih pravic  
 mednarodni dan prostovoljstva 
 dan učiteljev 
 svetovni teden otroka 
 svetovni dan voda 
 svetovni dan knjige in založništva 
 dan Evrope 
 dan kulturne raznolikosti 

 
Skozi leto smo tako težili k izobraževanju za trajnostni razvoj, k miru in človekovim pravicam in spodbujali 
medkulturno učenje.  
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Projekt »verižni eksperiment« 
 
 

Projekt Verižna reakcija je tekmovanje za srednje šole pod okriljem spletne strani www.chemgeneration.com 
(firma BASF d. o. o.). Cilj je bil izdelati napravo, ki jo sestavlja vsaj 10 fizikalnih in kemijskih korakov, kjer prejšnji 
povzroči naslednjega. Ekipo je sestavljalo 5 dijakov (2. e razred) in učitelj kemije. Projekt je potekal v oktobru in 
novembru 2013, ko smo morali na spletni strani objaviti videoposnetek verižne reakcije. Naša skupina se je 
imenovala S5NaS5. Dijaki 2. e, ki so sodelovali pri projektu: Alenka Pavšek, Eva Koplan, Aleksandra Matan, Mitja 
Vidmar in Peter Suvorov.  
Videoposnetek je ocenila strokovna komisija, zanj se je tudi glasovalo na spletni strani. H glasovanju so bili 
povabljeni dijaki in profesorji SVŠGL. Pri glasovanju prek spletne strani smo z zbranimi 2155 glasovi zasedli 6. 
mesto. 
Dne 11. decembra 2013 smo bili povabljeni v oddajo Gymnasium na prvem programu Radia Slovenije. Posnetek 
je na njihovi spletni strani.  
 
 
 
Projekt »Ustvarjalna učilnica« 
 

Novembra 2013 so dijaki  eksperimentalnega oddelka 1. g  dobili tablične računalnike in začeli smo z uvajanjem 
pedagogike 1 : 1 v obliki skupinskega sodelovalnega dela. 
Januarja 2014 je bil izveden medpredmetni projekt Grški miti (slovenščina, zgodovina, angleščina in informatika), 
odziv dijakov je bil spodbuden. 
Februarja smo se predstavili na informativnem dnevu, čemur je sledil kratek prispevek na TV SLO. Delo v okviru 
projekta smo predstavili tudi na mednarodni konferenci SIRikt. 
Od marca do junija so sodelujoči učitelji razmišljali o možnostih, ki nam jih tablice nudijo pri načrtovanju in izvedbi 
pouka. Delo so strnili v učne scenarije, umeščene v letne učne priprave, in s tem izpolnili  letošnje obveznosti do 
ZRSŠ. 
Naše izdelke bodo ovrednotili strokovnjaki in nam posredovali povratne informacije. 

V prihodnjem letu (časovnica projekta je 2013–2015) načrtujemo: 

- predstavitev letošnjih izdelkov na spletni strani šole, 

- učinkovito uporabo tablic tudi v okviru učenja izven šole (ekskurzije, delo izven učilnice, delo doma),  

- posvečanje pozornosti spremljanju in preverjanju znanja dijakov (ugotavljanju, ali nam delo s tablicami 
omogoča  učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev in učinkovitejše usvajanje znanja). 

 
 
Projekt »Samoevalvacija« 
 

V sklopu projekta smo izvedli 4 delavnice (začetek  27. marca 2013). Povzetek delavnic: 
• določili smo prednostna cilja, 
• pripravili akcijski načrt po aktivih, 
• predstavili naloge, dejavnosti na ravni obeh ciljev po aktivih/oddaja refleksij učiteljev, 
• pripravili anketni vprašalnik za učitelje: 

              odnos strokovnih delavcev/učiteljev je pozitiven. 
(Učitelji se strinjajo, da sta uvajanje izboljšav in samoevalvacija usmerjena v proces učenja in 
poučevanja/dosežki dijakov.) 

• V šoli poteka izmenjava primerov dobre prakse. 
• Izvedli smo anketo za dijake. 

 
 
14. POVEZOVANJE Z OKOLJEM 

 
Sodelovali smo: 

 na 13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje 1.–3. 10. 2013, (priznanje za uspešno sodelovanje), 

 nastop dijakov na otroškem bazarju ( 4. c z igro »Pajkec Ogabek«, pevski zbor 3. c in instrumentalni 
sestav), 

 nastop 4. b z igro »Zvezdica Zaspanka« na Pediatrični kliniki – 1. 10. 2013 (koordinatorica Mojca 
Zupan), 

 nastop 3. c z igro »Kekec« na Inštitutu za rehabilitacijo Soča, 

 nastop instrumentalnega sestava v NUK-u,  

 jesensko in pomladno rajanje za otroke 

 na mednarodnem festivalu »Igraj se z mano« 2014, 

 na  prireditvi Medgeneracijska solidarnost – medgeneracijsko sodelovanje,  

 z Rdečim križem Slovenije, območna enota Ljubljana pri izvedbi projekta »PRVA POMOČ – POMAGAM 
PRVI« (na šoli smo organizirali tečaje prve pomoči za dijake 2., 3. in 4. letnika in za to prejeli zahvalo),  

 s knjižnico Bežigrad  (nastop dijakov ob svetovnem dnevu literature), 

http://www.chemgeneration.com/
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 z DC Mala ulica (nastopi z igrico), 

 obiski dedka Mraza v decembru (gimnazija Bežigrad, Pediatrična klinika, dijaški dom Bežigrad) 

 organizacija dni odprtih vrat (seznanjenje s poukom v umetniški gimnaziji v 1. in 2. letniku, udeležilo se 
je 35 učencev), 

 na festivalu Transgeneracije, Živa, 5. Plesna nacionala,  

 z Zvezo računovodij (instrumentalni sestav, razredni pevski zbor 3 c in plesalci),  

 z Mladinsko knjigo, oddelek revije Ciciban (predstavitev revij za otroke dijakom 4. letnika), 

 v okviru modula Šport za otroke z vrtcem Jelka, 

 mednarodna izmenjava dijakov sodobnega plesa iz Prage (Maja Delak). 
 
 
 
15. DELO DIJAŠKE SKUPNOSTI   

 
V šolskem letu 2013/2014 je vodila dijaško skupnost Petra Vignjevič K. s pomočjo predsednice Kaye Kamenarič 
iz 3. g razreda. Sodelovali smo z vodstvom šole, sprejemali pobude in predloge dijakov in sodelovali z dijaško 
skupnostjo Slovenije na rednih sejah DSL. 
Opravljene dejavnosti v šol. letu 2013/2014: 

- Sklicanih je bilo 6 rednih sej DS SVŠGL.  
- V šolskem letu 2013/2014 je bila predsednica Kaya Kamenarič in podpredsednik Dominik Maričič. 
- Svet SVŠGL je bil sestavljen iz predstavnikov dijakov iz vseh letnikov. 
- Ponovno je bil potrjen Statut DS SVŠGL. 
- Na sestankih smo obravnavali predloge in pobude dijakov SVŠGL (malica, urnik, redarstvo, šolski plesi, 

dežurstvo, glasilo, krst fazanov …) in jih posredovali vodstvu šole; obravnavali smo predloge in pobude 
vodstva SVŠGL in jih posredovali dijakom (projekt Samoevalvacija …); obravnavali smo predloge in 
pobude DS Slovenije. 

- Pripravili smo mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja. 
- Izvedli smo volitve predsednika DS (15. 5. 2014). Volilo je 393 dijakov. 289 glasov je prejela Kaya 

Kamenarič iz 3. g in 93 glasov Maruša Erce iz 2. f. 
- Sodelovali smo z administratorjem spletne strani na podstrani za dijake SVŠGL. 
- Posredovali smo ankete, sklepe in pobude DS Slovenije dijakom SVŠGL.  
- Predsednica se je udeležila vseh sestankov Dijaške skupnosti Ljubljana (DSL). DSL se je v tem šolskem 

letu zavzemala za večjo promocijo Dijaške organizacije Slovenije tudi na medmrežju Facebook. 
- V tem šolskem letu nismo realizirali: pobude za avtomat za sadje, ker s strani dijakov ni bilo nobene 

aktivnosti; barvanja sten, pustovanja.  
- Uspešna je bila izdaja šolskega glasila Informator in Letopisa. 
- Glede izvedbe maturantskega plesa (april 2014) smo se s predstavniki dijakov sestali 5-krat, domenili 

smo se glede predstavitev razredov na plesu, pregledali  pogodbo in potrdili datum in predlog izvedbe 
maturantskega plesa; dijaki so se odločali med izvedbo maturantskega plesa v organizaciji Urške in 
Bolera, izbrali so Urško. Iz vsakega razreda sta se sestankov udeleževala po dva dijaka, ki sta bila 
vseskozi tudi v navezi s predstavnikom Urške.  

Dijaki so bili dobro obveščeni o dejavnostih na šoli in izven nje in so aktivno sodelovali med seboj in z DS 
Slovenije. 
 
 
16. DELO STROKOVNIH AKTIVOV 

 
Strokovni aktivi so v letošnjem šolskem letu največji del svojega dela usmerili v temeljito pripravo na maturo in 
poklicno maturo ter v realizacijo vsebin, ki jih določajo novi učni načrti in katalogi znanj. Ob tem so na rednih 
sestankih največ dela posvetili načrtovanju, preverjanju in ocenjevanju znanja ter pripravi testov. Dogovorili so se  
o pripravi dodatnega gradiva za maturo, spodbujali timsko delo znotraj aktiva, uporabili metodo kritičnega 
prijateljevanja, usklajevali kriterije pri  ocenjevanju znanja,  skupno načrtovali prihodnje delo, spremljali novosti v 
stroki in jih vpeljevali v pedagoško prakso, skrbeli za izboljšanje materialnih pogojev in urejenost učilnic ter se 
vključevali v številne oblike stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev ter sprotno skrbeli za 
nabavo strokovne literature, učbenikov in različnih didaktičnih pripomočkov, video kaset, CD-romov. Skrbeli so za 
estetski videz učilnic. Sodelovali so kot mentorji in ocenjevalci na  tekmovanjih iz znanja in kot zunanji ocenjevalci 
na maturi. 
 
Posamezni aktivi in učitelji so pripravili, organizirali in izvedli tekmovanja v znanju, pripravili programe strokovnih 
ekskurzij, sodelovali pri pripravi pisnega dela  poklicne mature pri temeljnem strokovnem predmetu pedagogika ali 
psihologija, se udeležili seminarjev za maturo in poklicno maturo ter se usposabljali na seminarjih kot ocenjevalci 
za poklicno maturo in maturo,  izvedli in popravili predmaturitetne teste za dijake 4. letnika. Skozi delo so 
uresničevali cilja: razvijanje logičnega in kritičnega mišljenja in spodbujali demokratične odnose na osnovi 
medsebojnega spoštovanja in odgovornosti. 
 

PODROČJE VODJA AKTIVA 

Slovenščina Janja Majcen 

Tuji jeziki Tadeja Dermastja 
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Naravoslovje (fizika, kemija, biologija) in informatika Maja Božičnik Vasileva (do decembra 
2013); Barbara Pušenjak 

Zgodovina, geografija 
Sociologija, filozofija, psihologija, pedagogika Jože Žlahtič 

Glasba in likovna umetnost  Katja Virant Iršič 

Matematika Irma Kokelj Žerovnik 

Šport in ples Matjaž Fleischman, nato Petra 
Kašpar  

Sodobni ples Nina Fajdiga 

Dramsko-gledališki aktiv Mojca Dimec 

 
 
 
 
17. DELO RAZREDNIKOV 

 
Razredniki so uspešno vodili vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih, sprotno reševali učno-vzgojne probleme, 
spremljali in analizirali učne rezultate, spodbujali dijake k doseganju višjih ciljev in pozit ivnih vrednot, svetovali 
dijakom, razvijali samozavest in občutek odgovornosti, organizirali številne aktivnosti v oddelkih, prispevali k 
oblikovanju prijetnih odnosov ter dobro sodelovali s starši. Organizirali smo 3 roditeljske sestanke (11. 9. 2013 
smo izvedli sestanke za 1. letnike, od 23. do 25. septembra za višje letnike, nato od 27. do 30. januarja 2014 in 
od 14. do 17. aprila 2014). Delo razrednikov in namestnikov je opravljalo 58 učiteljev šole.  
 
 
18. DELO UČITELJSKEGA ZBORA 

 
Učiteljski zbor si je prizadeval ustvariti  čim boljše pogoje za pripravo in izvedbo vseh programov. Sprotno je 
reševal vzgojno-izobraževalno problematiko, spodbujal dijake k obšolskim dejavnostim, spremljal novosti v 
strokovni teoriji in jih vnašal v pedagoško prakso, uvajal aktivne oblike in metode dela, vključeval dijake v 
načrtovanje dela,  svetoval dijakom pri reševanju najrazličnejših vprašanj, uvajal  interaktivne metode dela, 
popestril pouk z glasbenimi, likovnimi in gledališkimi učinki, uporabo videa, okrepil multimedijsko podprt pouk, 
organiziral sodelovalno učenje, spodbujal ustvarjalnost dijakov (tudi ustvarjalno pisanje), prispeval k razvijanju 
pozitivne samopodobe dijakov, skrbel za izboljšanje materialnih pogojev in sodeloval v številnih oblikah 
permanentnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, ki so jih organizirali Zavod za šolstvo, fakultete in 
društva. Posamezni učitelji so izvajali hospitacije, učne in diplomske nastope ter pedagoško prakso za študente. 
 
Zapisniki 13 sestankov celotnega učiteljskega zbora so shranjeni v arhivu šole (25. 9. 2013, 26. 11. 2013, 18. 12. 
2013, 20. 1. 2014, 12. 2. 2014, 25. 3. 2014, 22. 4. 2014, 22. 5. 2014, 20. 6. 2014, 26. 6. 2014, 2. 7. 2014, 21. 8. 
2014 in 28. 8. 2014). 
 
 
a. Delo šolskega razvojnega tima (Konzorcij splošnih in Konzorcij strokovnih gimnazij) 

 
Šolski razvojni tim v sestavi Lidija Canič Gabrovšek (vodja), Janja Majcen, Mojca Berden, Maruša Perger, Petra 
Pikalo, Mojca Dimec Bogdanovski, Jana Hafner in Alojz Pluško je skrbel za sodelovanje v projektu Posodabljanje 
gimnazij, ki ga izvajata Konzorcij splošnih gimnazij in Konzorcij strokovnih gimnazij. 
 
 
Cilji v letu 2013/2014: 

- Nadaljnje spodbujanje sistematičnega uvajanja/razvijanja kurikularnih povezav s sodelovalnim 
poučevanjem kot izvedbeno obliko in poudarkom na uporabi sodobnih pristopov k učenju in 
poučevanju in spremljanje tega procesa, zlasti v smeri daljših, kompleksnejših povezav in projektov.  

- Izvajanje nivojskega pouka pri matematiki in angleščini v drugem in tretjem letniku gimnazije, 
spremljanje izvedbe in zbiranje evidenc.  

- Razvijanje digitalne pismenosti pri učiteljih in dijakih in usposabljanje učiteljev in dijakov za 
doseganje višje ravni na tem področju.  

- Nadaljevanje projekta Terapevtski pes v šoli. 
- Izvajanje projekta Ustvarjalna učilnica. 

 
Aktivnosti: 

 
- Člani ŠRT in obeh PT se smo po dogovoru sestali vsaj dvakrat v mesecu. 
- Dopolnili smo posodobitveni načrt šole za š. l. 2013/2014 in podrobno nadgradili vsebinski del že 

izvedenih KP iz š. l. 2012/2013. 
- Zbrali smo evidence : 
       o izvedenih medpredmetnih povezavah, nivojskem pouku in ustvarjalni delavnici,  
- naredili analizo refleksij učiteljev in dijakov in pripravili predstavitev  primerov iz prakse za zaključno 

konferenco projekta Posodobitev gimnazij. 
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- Izvedli smo evalvacijo izvajanja  posodobitvenega načrta, strokovnega usposabljanja kolektiva, 
svojega dela s kolektivom   in samoevalvacijo za konzorcij, ki nam je poslal obširne, podrobne 
vprašalnike.  

- Iz zbranih priprav o uspešno izvedenih KP smo ob soglasju avtorjev dopolnili  banko  primerov za 
kolegice in kolege. 

- Pripravili smo končno poročilo za konzorcij. 
 
  Kazalniki: 

- Dopolnjen posodobitveni načrt šole za 2013/2014 
- Zbrane evidence o izvedbi KP, TP  in izvajanju nivojskega pouka v splošni gimnaziji - refleksije 

učiteljev in dijakov 
- Zagon projekta  Ustvarjalna učilnica 
- Večja obiskanost spletne zbornice, vključitev čim več učiteljev 
- Spodbujanje učiteljev, ki še nimajo e-učilnic 
- Izdelana evalvacija opravljenega dela, predstavitev primerov iz prakse za konzorcij 
- Izdelano končno vsebinsko in evalvacijsko poročilo za konzorcij 

 
 
 
b. Sodelovanje v projektu »Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN«   

 
Šola je v šolskem letu 2013/2014 sodelovala v sklepni fazi projekta »Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in 
GIMN« in je bila ena od 19 šol v vzorcu, ki so razvijale in preizkušale nove programske elemente: izbirnost, 
fleksibilnost organizacijo in različne oblike ter načine usvajanja znanja ter vrednotenje. Izvajanje fleksibilne učne 
diferenciacije je potekalo pri pouku matematike in angleščine v oddelku 3. f. V oddelku 4. e, ki je bil v projekt 
vključen v preteklih dveh šolskih letih, je potekala spremljava dela in spremljava priprav na maturo.  
 
 
 
 
19. DELO RAVNATELJA 

 
Kot pedagoški vodja je ravnatelj vodil učiteljski zbor in odgovorno skrbel za uresničitev učnih ciljev, dobro 
organizacijo dela in kvalitetno izvajanje pedagoškega procesa, pripravil je letni delovni načrt, razporeditve vseh 
pedagoških obveznosti, ki so podlaga za urnik, koordiniral in vodil delo strokovnih organov, koordiniral delo pri 
uvajanju in spremljavi prenovljenega gimnazijskega programa, skrbel za kvaliteto pedagoškega dela in  skladnost 
pri uresničevanju katalogov znanj ter učnih načrtov, za dobro sodelovanje dijakov, staršev in učiteljev, opremljanje 
učilnic s sodobno učno tehnologijo, učili in drugimi didaktičnimi pripomočki, izdelavo aktov v skladu z zakonodajo, 
zakonito poslovanje šole … 
 
Med šolskim letom je opravil 23 hospitacij. 

 
 
 

20. DELO SVETOVALNE SLUŽBE 
 

 
Šolska psihologinja in pedagoginja sta se v šolskem letu 2013/2014 vključevali v kompleksno reševanje 
pedagoških in psiholoških vprašanj šole. Delo je potekalo na področjih svetovalnega dela z dijaki (pozorno 
začetno spremljanje dijakov 1. letnikov, dijakov ponavljavcev ter drugih dijakov, izvajanje delavnic Učenje-učenja, 
individualno delo z dijaki, poklicno informiranje in svetovanje, spremljanje šolanja dijakov s posebnimi potrebami, 
spremljanje nadarjenih dijakov, postopek vpisa in izpisa); svetovalnega dela z učitelji (delo z razredniki, 
sodelovanje na sestankih učiteljskega zbora, individualne konzultacije) ter svetovalnega dela s starši (individualni 
pogovori glede šolanja dijakov oz. glede možnosti vpisa na našo šolo). Delo šolske svetovalne službe je zajemalo 
tudi razvojno analitično delo (izvedba različnih anketiranj in analiza pridobljenih podatkov, sodelovanje s šolskim 
razvojnim timom), strokovna izobraževanja, sodelovanje na študijskih srečanjih srednješolskih svetovalnih 
delavcev ter promocijo šole in programov (izvedba »Dnevov odprtih vrat« v decembru 2013 in januarju 2014, 
sodelovanje na učnih oz. šolskih tržnicah osnovnih šol, sodelovanje pri izvedbi informativnega dneva 2014).   
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21. ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD 

 
Šolski učbeniški sklad je bil ustanovljen v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Število dijakov, ki si 
izposodijo komplet ali posamezne učbenike, iz leta v leto narašča. 
 
V učbeniškem skladu je imela šola 31. 12. 2013  prek 7000 enot gradiva. Denar, ki ga zberemo z izposojo 
učbenikov, namenimo za nakup novih učbenikov, didaktičnih in maturitetnih gradiv. 
 
Dejavnosti v letu 2013/2014: 

1. Prvi teden v septembru 2013 smo razdelili dijakom učbenike, ki so jih naročili iz učbeniškega sklada za šolsko 
leto 2013/2014. 
2. V februarju smo od Zavoda RS za šolstvo in od Centra RS za poklicno izobraževanje prejeli Katalog učbenikov 
za šolsko leto 2014/2015. Učitelji so izbrali učbenike, ki jih bodo uporabljali pri svojem delu v šolskem letu 
2014/2015.  
3. Na podlagi izbire učbenikov, ki jih bodo dijaki uporabljali pri svojem delu v šolskem letu 2014/2015, smo izdelali 
sezname učbenikov po posameznih letnikih (priloga).  
4. Na podlagi seznamov učbenikov za posamezne razrede smo pripravili obvestilo staršem in dijakom o 
učbeniškem skladu in seznam naročilnic za vsak letnik in program. 
5. S seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015 za posamezne smeri in letnike smo 
seznanili Svet staršev na njihovi redni seji v maju. 
6. Na podlagi izdelanih kompletov smo ob koncu šolskega leta 2013/2014 zbrali potrebe po izposoji učbenikov od 
uporabnikov sklada. Ob koncu šolskega leta 2013/2014 smo ugotovili, koliko je učbenikov, ki jih ni več mogoče 
izposojati v skladu (niso več veljavni ali so uničeni), ter pripravili predlog odpisa, ki ga je potrdil ravnatelj. 
7. Na podlagi potreb po učbenikih za šolsko leto 2014/2015 in na podlagi obstoječih evidenc smo izdelali 
evidenco učbenikov, ki jih moramo priskrbeti za šolsko leto 2014/2015. 
8. V šolskem letu 2013/14 smo nabavili 847 učbenikov. Nabavili smo učbenike, ki so nadomestili uničene in nov 
učbenik za modul Ustvarjalno izražanje in Plesno izražanje v programu predšolska vzgoja. 
9. Za nabavo novih učbenikov smo imeli razpis za javno naročilo, kateremu je najbolj ustrezala Založba in 
trgovina Mladinska knjiga.  
 
V šolskem letu 2013/2014 si je iz učbeniškega sklada izposodilo učbenike 758 dijakov od skupno 776. 

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada 2013/2014 po posameznih letnikih: 
 

1. letnik  189 
2. letnik  176 
3. letnik  178 
4. letnik  171 

 
Število dijakov, ki naročijo učbenike iz učbeniškega sklada,  se je iz leta v leto spreminjalo. V letu 2006/2007 si je 
na šoli izposodilo učbenike 78 %, leto kasneje 80 %, v letu 2008/09  78 % dijakov, v letu 2010/2011 80,5 %, v letu 
2011/12 75,3 %, v letu 2012/13 91 % dijakov in v letu 2013/14 97 %. 

Za razdelitev učbenikov vsem naročnikom učbeniškega sklada za šolsko leto 2013/14 smo porabili tri dni. Pred 
tem pa je bilo potrebnih 14 dni za vpis in opremljanje vseh novonabavljenih učbenikov. Naknadno pa smo porabili 
še dva dni za vse tiste dijake, ki so pozabili naročiti učbenike v skladu, tako da smo jim razdelili naročilnice, 
preverili, kateri učbeniki so še na razpolago, jim te razdelili in posredovali podatke za izdajo položnic 
računovodstvu. 
V učbeniški sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov. Strokovni aktivi so pripravili 
sezname posameznih učbenikov in delovnih zvezkov. Komplet učbenikov ali posamezne učbenike iz učbeniškega 
sklada si lahko izposodijo dijaki, ki plačajo izposojnino – obrabnino učbenikov. Dijaki si učbenike izposodijo za 
obdobje enega šolskega leta. Cena kompleta je odvisna od programa in letnika in je usklajena s Pravilnikom o 
upravljanju učbeniških skladov. V učbeniškem skladu je  dovolj  učbenikov za vse dijake, ki si te izposoje želijo. 
Učbeniški sklad bomo s sredstvi, ki jih pridobimo, še povečali zlasti s knjigami za domače branje in pripravo na 
maturo.  
Za nabavo kompletov in novih boljših učbenikov smo porabili sredstva, ki jih pridobimo iz izposojevalnine za 
posamezno leto. 
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22. ZAKLJUČEK 

 
V letošnjem šolskem letu je pedagoško delo potekalo uspešno in po načrtih, tako da so bili cilji in dejavnosti, 
zastavljeni v delovnem načrtu, v celoti realizirani; opravljene so bile še številne druge dejavnosti, h katerim so nas 
povabili drugi in smo se tem povabilom z veseljem odzvali. Dobro počutje, občutek sprejetosti, pestrost programa 
in mnoge dejavnosti so številnim dijakom omogočili doseganje dobrih rezultatov in zadovoljstvo. Kot pedagoški in 
organizacijski vodja se zahvaljujem vsem: profesorjem, dijakom, staršem in drugim, ki so prispevali k živahnemu 
šolskemu utripu, in želim dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Iskrena hvala tudi vrtcem, tako pedagoškemu 
vodstvu kot vzgojiteljicam, ki so nam pomagali pri izvedbi delovne prakse, hospitacij, praktičnega pedagoškega 
dela in praktičnih nastopov za poklicno maturo. 
 
Poročila učiteljev, strokovnih aktivov, krožkov, projektov in dejavnosti so sestavni del Letnega poročila in so v 
arhivu šole. 
 
 
 
Predsednica sveta šole:         Ravnatelj: 
Mojca Trampuš          Alojz Pluško 


